
I. PREDMET ŽIADOSTI

„S poukazom na schválené znenie zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   Vás ako gestora uvedeného zákona kontaktujeme touto formou so 
žiadosťou o podanie stanoviska/vyjadrenia k nejednoznačnému zneniu pojmu prevádzkovateľ 
základnej služby, a to s poukazom na nasledovné skutočnosti.“ 

„V zmysle zákonnej definície pojmu „prevádzkovateľ základnej služby“ ide o orgán verejnej moci 
alebo osobu, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k/ § 3 zákona o kybernetickej 
bezpečnosti.“  

„Nie je tak zrejmé, či prevádzkovateľom základnej služby môže byť aj osoba bez právnej 
subjektivity, t. j. organizačná zložka podniku, ktorá sa nachádza na území SR alebo ním môže byť 
 len osoba s právnou subjektivitou, t. j.  zriaďovateľ organizačnej zložky podniku. Objasnenie 
uvedenej skutočnosti má význam predovšetkým v sektore bankovníctva, kde na území SR 
pôsobia pobočky zahraničných bánk v pozícii organizačných zložiek podniku.“ 

„V prílohe č. 1 uvedeného zákona sú v sektore „Bankovníctvo“ ako prevádzkovatelia služieb 
uvedené výslovne úverové inštitúcie.“ 

„Podľa § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová 

spoločnosť, ktorá je úverovou inštitúciou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a ktorá má 
bankové povolenie.

b) zahraničná banka je úverová inštitúcia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a 
investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorá je právnickou 
osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové činnosti a 
ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

c) pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a 
investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorá je organizačnou
zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej republiky, ktorá priamo 
vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov; všetky pobočky zahraničnej
banky zriadené v Slovenskej republike touto zahraničnou bankou so sídlom v členskom 
štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru 
(ďalej len „členský štát“) sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať bankové činnosti 
za jednu jej pobočku.“

„Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene 
nariadenia (EÚ) č. 648/2012, citujem: 

a) „úverová inštitúcia“ je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo 
iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný 
účet.

b) „pobočka“ je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú časť inštitúcie a ktoré priamo 
vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie 
inštitúcií.“
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„Z uvedeného dôvodu Vás prosíme o podanie stanoviska/vyjadrenia, kto je v prípade pobočky 
zahraničnej banky prevádzkovateľom základnej služby, či je to pobočka zahraničnej banky na 
území SR alebo je to výlučne jej zriaďovateľ, t. j. zahraničná banka, a to nielen z hľadiska plnenia 
zákonných povinností (hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov, prijatia a realizácie 
bezpečnostných opatrení atď.) ale aj z hľadiska zodpovednosti za neplnenie týchto zákonných 
povinností.“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY

V zmysle § 3 písm. k) navrhovaného zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „návrh zákona“) základnou službou služba, ktorá je 
zaradená v zozname základných služieb a 
1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 
podsektore podľa prílohy č. 1,
2. je informačným systémom verejnej správy, alebo,
3. je prvkom kritickej infraštruktúry.

Podľa § 3 písm. l ) návrhu zákona prevádzkovateľom základnej služby je orgán verejnej 
moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písm. k) 

Podľa článku 4 bodu 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 
systémov v Únií (ďalej len „smernica“) prevádzkovateľ základných služieb je verejný alebo 
súkromný subjekt, ktorého typ sa uvádza v prílohe č. II, spĺňajúci kritéria stanovené v článku 5 
ods. 2.

Podľa recitálu smernice č. 21 na účely identifikácie prevádzkovateľov základných služieb 
si naplnenie pojmu prevádzkareň v členskom štáte vyžaduje účinné a skutočné vykonávanie 
činností prostredníctvom stabilných zariadení. Právna forma takýchto zariadení, či už ide 
o pobočku, alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim 
faktorom.

Podľa § 17 ods. 1 návrhu zákona ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 
zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný 
to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, kedy prekročenie zistil. 

Podľa § 18 ods. 1  návrhu zákona identifikačné kritéria prevádzkovanej služby sú 
dopadové kritéria a špecifické sektorové kritéria. 

V zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o bankách“) pobočka zahraničnej banky je pobočka podľa osobitného 
predpisu, ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej banky umiestnenou na území Slovenskej 
republiky, ktorá priamo vykonáva najmä prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. 

Podľa § 27 ods. 15 zákona o bankách vedúci pobočky zahraničnej banky je zodpovedný 
v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie v dôsledku porušenia povinnosti 
vedúceho pobočky zahraničnej banky vyplývajúcej pre neho zo zákonov, z iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo z vnútorných predpisov pobočky zahraničnej banky. 

III. METODICKÉ USMERNENIE

Po splnení hmotnoprávnych predpokladov identifikujúcich základnú službu v zmysle 



 
 
 
 

 
 

návrhu zákona úrad zaradí službu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do 
registra prevádzkovateľov základných služieb. Na účely identifikácie prevádzkovateľa základnej 
služby nie je teda určujúcim faktorom jeho právna subjektivita. Povinnosti prevádzkovateľa 
základnej služby v prípade pobočky patria jej vedúcemu v zmysle zákona o bankách.  

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad určí identifikačné kritériá 
prevádzkovanej služby podľa § 18 návrhu zákona, bude predmetom medzirezortného 
pripomienkového konania v najbližších dňoch.  

IV. POUČENIE

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 


